Refleksion
Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres begæringer komme frem for Gud i påkaldelse og bøn med
taksigelse. Fil.4.6

Stafetten
Oktober 2019

Det var dette ord, Herren ville give dig i dag. Sikkert fordi
du trængte til det.
Intet menneskeliv er fremmed for bekymringer. De kan
lægge sig som en byrde på brystet, så man føler det, som
om man ikke kan få vejret.
Men hvad slags bekymring det end er, så findes der hjælp
for den:
- der står:” i alle ting” og ikke kun for nogle.
- Og det, der redder, er: Bøn.

Indeluk dig ikke med din bekymring. Det er som at sove i
et røgfyldt værelse. Luk dørene op. Bønnen er en åben
dør lige ind til Guds himmel. Og så må bekymringerne fly.
Og så står der: tak! endogså før du er hjulpet med din bekymring. Der er altid noget at takke for. Find det. Og medens du takker for det, du allerede har fået, vil Gud give
dig det, du ikke har. Og du er fri for din bekymring.
Prøv på det.
Fredrik Wisløff
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Nyheder fra Frelsens Hær - Odense Korps

Program for Oktober
Tirsdag
Lørdag

Opslagstavlen:

d. 3.
d. 5.

kl.14.00
kl.14.30

Krea cafe
Efterårsfest—husk tilmelding

Efterårsfest d.5. for store og små, sang, leg mm, kaffe og æblekage .
Tilmelding senest d. 1. Pris: 25,00 kr. gratis for FHB&U medlemmer.

Søndag d. 6.

kl. 10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Seniortræf d.19. i Horsens. Se plakaten for flere oplysninger. Husk
tilmelding senest d. 10.

Mandag d. 7.
Tirsdag d. 8.
Onsdag d. 9 .

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—stuemøde i Hybenhaven
Krea Cafe
Familiegruppe

Høstgudstjeneste d.20. Denne søndag optager vi også offer/ en ekstra
gave til korpset. Det er desværre ikke gratis at drive korps, men alt hvad
du giver, gør en forskel.

Søndag d.13.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Walk & Talk torsdag aftales fra gang til gang.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Åhh, disse minder..
Krea cafe
Brætspilsaften—husk tilmelding

Mandag d.14.
Tirsdag d.15.
Onsdag d.16.
Søndag d.20.

kl.10.30
Kl.11.00

Bøn
Høst gudstjeneste med offer

Mandag d.21.
Tirsdag d.22.
Onsdag d.23.

kl.14.00
kl.14.00
kl.16.30

Klub A—Sange vi mindes..
Krea cafe
Familiegruppen

Søndag d. 27.

kl.10.30
kl.11.00

Bøn
Gudstjeneste

Mandag d.28.
Tirsdag d.29.

kl.14.00
kl.14.00
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Klub A—Husker du?
Krea cafe

X i kalenderen: Besøg af TC og CS d.17. nov.

Korpsnøgle:
Frelsens Hær - Odense Korps
Peder Skrams Vej 31,
5220 Odense SØ
Telefon:
66 12 23 79
E-mail:
odense@fhmail.dk
Hjemmeside: www.fhodense.dk

Nyhedsbrevet, ”Stafetten”,
udgives af Frelsens Hær i Odense og udkommer
én gang om måneden.

Hvis du ønsker at få tilsendt ”Stafetten”, kan vi
sende den til dig pr. e-mail. Vi skal blot have dit
navn og adresse samt e-mailadr. så sender vi
Korpsledere:
Lone Lehim & Ole Hansen—mobil 20 34 15 75 gerne ”Stafetten” til dig.
& 21 49 44 82
Husk at melde adresseændring til korpsets konNetbank Korpset: (Danske Bank):
tor eller odense@fhmail.dk
reg.: 4183 konto: 0002208261
Mobile Pay: 17308

Øvrige kontaktpersoner:
3
Genbrug Fyn: Tøjbutikken, Roersvej 33, 5000 Odense C.

